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Controleverkiaring van de onaffiankelijke accountant
Aan: De aandeelhouder van Windpark de Beemden B.V.
Verkiaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Windpark de Beemden B .V. te
Rotterdam gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de
winst-en-verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondsiagen voor financiëie versiaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van bet in Nederland geldende Burgeriijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verant
woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogeiijk te maken zonder afwijkingen van materieei belang als gevoig van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeei over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waar
onder de Nederiandse controiestandaarden. Dit vereist dat wij voidoen aan de voor ons geidende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redeiijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankeiijk van de door de accountant toegepaste oordeeisvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risicos dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig
van fraude of fouten.
B ij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan
merking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daar
van, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
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Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeei tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de vermootschap. gemaakte schattingen, aismede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voidoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Windpark de Beemden B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over
2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd
Op de jaarrekening 2011 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergeiijking
opgenomen bedragen in de winst-en-verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen,
evenals de ter vergelijking opgenomen bedragen in de het mutatieoverzicht eigen vermogen niet
gecontroleerd.
Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht tot controle van de jaarrekening 2012 vermeiden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel
2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Rotterdam, 28 mei 2014
Deloitte Accountants B.V.
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